
Cypar® artisjok 
De natuurlijke ondersteuning van de spijsvertering voor een gezonde 
spijsvertering  
 
bij een vol en opgeblazen gevoel verbranding van voedingsvetten bij een (te) 
hoog cholesterolgehalte ter bescherming van de lever (bij regelmatig 
alcoholgebruik) voor een betere galfunctie. De Cypar® artisjokcapsules worden 
vervaardigd uit de bladeren van de artisjokplant (Cynara scolymus). Deze wordt 
op organische wijze gecontroleerd geteeld op speciale velden, zodat de hoogste 
kwaliteit wordt gewaarborgd. De éénjarige bladeren van de plant worden geoogst 
en via een speciaal procédé gedroogd en geëxtraheerd. Uiteindelijk wordt het 
gewicht van twee verse bladeren, ca. 14,4 gram, teruggebracht tot 320mg extract 
(Li 120) per capsule. Hierdoor is het extract 45 keer geconcentreerd. Cypar® 
artisjok is een gestandaardiseerd product, zodat u dagelijks voldoende actieve 
stoffen binnenkrijgt. 
 
Hoe werkt Cypar®? 
Artisjok bevat diverse bestanddelen, zoals cynarine, koffiezuur, chlorogeenzuur, luteoline en de 
glycosiden scolymoside en cynaroside. De voornaamste actieve bestanddelen zijn cynarine en 
luteoline. Vooral cynarine stimuleert de galproductie, waardoor de eliminatie van vetten bevordert 
wordt. Verteringsklachten worden vaak veroorzaakt door een tekort aan verteringssappen, in het 
bijzonder een tekort aan gal. Deze zorgt voor het emulgeren (verwijderen) van de voedingsvetten en 
het activeren van de enzymen. Niet-verteerde vetten worden door de darmflora afgebroken. Hierbij 
ontstaan de gassen, die een opgeblazen gevoel en oprispingen veroorzaken. Gebruik van Cypar® 
bevordert de aanmaak van de spijsverteringssappen. Dit leidt tot een betere vertering met minder 
klachten. Cypar® is slechts korte tijd actief in het lichaam. Na circa 2-3 uur is de werking verdwenen. 
Cypar® artisjokcapsules kan zonder problemen voor langere tijd en gelijktijdig met andere middelen 
worden gebruikt. Er zijn geen interacties bekend van Cypar® met andere middelen en/of medicijnen. 
 
Samenstelling 
Cypar® is gemaakt van de grondbladeren van de Cynara scolymus . 
- gedroogd artisjokbladextract 320 mg 
- lactose 93,000 mg 
- talcum (talk) 10,000 mg 
- gelatine 81,106 mg 
- magnesium stearaat 20,000 mg 
- silica 17,000 mg 
- titaandioxide (wit)(E 171) 1,552 mg 
- indigocarmijn (blauw) (E 132) 0,049 mg 
- chinoline geel (E 104) 0,033 mg 
- sodium 0,050 mg 
Cypar® is vrij van zout, gist, gluten en zetmeel. Cypar® bevat 0,1 
gram koolhydraten en is tevens geschikt voor gebruik door diabetici.  
 
Vetverbranding, galblaas en galstenen 
 
Vetverbranding 
Vooral bij strenge diëten komen in het lichaam grote hoeveelheden cholesterol in beweging. Het 
cholesterolgehalte van de gal stijgt en het gevaar van vorming van galstenen, dat bij overgewicht en 
vetzucht toch al groter is, neemt toe. Waarnemingen van begeleide inname van artisjokextract bij 
dieetpatiënten laat zien dat het gewenste gewichtsverlies sneller wordt bereikt. Cypar® is niet specifiek 
een afslankmiddel, maar kan enerzijds het afslanken ondersteunen en anderzijds helpen het 
gewenste lichaamsgewicht te behouden. Door de verhoogde galproductie zullen de meeste overtollige 
vetten in het voedsel op tijd worden verbrand, voordat deze de kans krijgen om ergens (op 
ongewenste plekken) in het lichaam te worden opgeslagen. De spijsvertering functioneert beter. 



 
Galblaas  
Cypar® kan bijzonder goede diensten bewijzen bij mensen bij wie de galblaas operatief is verwijderd. 
Waarom? Normaal (met galblaas) produceert de lever het voor de spijsvertering noodzakelijke gal. Dit 
wordt vervolgens opgeslagen in de galblaas. Bij de inname van voeding, krijgt de galblaas een signaal 
om gal af te geven. Als de galblaas is verwijderd is er dus geen opslag meer voor de gal en zal deze 
voortdurend - in een zeer geringe hoeveelheid - rechtstreeks in de twaalfvingerige darm druppelen. 
Dus ook als er ineens meer voedsel in de darmen komt zal de hoeveelheid gelijk blijven, met als 
gevolg een langzame en niet-volledige spijsvertering. Cypar® stimuleert de galproductie, soms wel met 
150%! Doordat er in één keer een grote(re) hoeveelheid gal in de darmen komt, wordt hierdoor als het 
ware de functie van de galblaas overgenomen. Zonder gevaar voor de lever. Hierdoor zal men minder 
last hebben van alle klachten die gepaard gaan met een onvolledige spijsvertering. 
 
Galstenen 
Een andere zaak is het echter met galstenen. Door de verhoogde galproductie die Cypar® veroorzaakt 
kunnen de galstenen worden losgewerkt waardoor verstoppingen kunnen ontstaan. 
Mocht u last hebben van galstenen of andere aandoeningen aan de gal of lever dan adviseren wij 
Cypar® niet te gebruiken zonder overleg met arts of apotheker.  
 
Artisjok en wetenschap 
Cypar® is het meest uitvoerig onderzochte en gedocumenteerde artisjokpreparaat. In verscheidene 
onderzoeken met in totaal meer dan 500 patiënten is de werking van het Cypar® Li 120-extract op de 
vertering aangetoond. In deze onderzoeken heeft men gekeken naar de meest courante klachten 
zoals verteringsproblemen, een opgeblazen gevoel, etc. Tevens is de verdraagzaamheid bij langdurig 
gebruik onderzocht. 


